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Ik ben liever gelukkig
in België dan ongelukkig
in het buitenland
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Dappere Van Avermaet strijdt mee
met betere klassementsrenners
Hij kreeg het in 2015 al eens
voor mekaar na een loodzware
etappe door de Haute-Garonne
en in 2016 na een heuse bergrit
door het Centraal Massief.
Logisch dus dat Greg Van Avermaet aan het dromen sloeg in
het achterland van Nice.
“Ik koerste met de ritzege en
de gele trui in gedachten. Dus
pakte ik het aan zoals ik dat in
een lastige eendagswedstrijd
zou doen.” Bewonderenswaardig toch, hoe Van Avermaet als
enige Belg meeschoof in een elitegroep van veertig renners.
“Ik speelde mijn eigen troeven uit. Helaas bleven Alaphilippe, Hirschi en Yates nipt uit
de greep. Niks op aan te mer-

‘Eerst goed
herstellen nu,
daarna kijk ik uit
naar nieuwe
mogelijkheden’
GREG VAN AVERMAET
KOPMAN CCC

ken, zij waren de sterksten.
Maar ontgoocheling overheerst
toch. Als je in dit prominente
gezelschap op dit parcours zó
dicht bij de overwinning komt,
is dat ook logisch. Soit, ik kan
er niets aan veranderen.”
Van Avermaet hoopt dat het
niet zijn allerlaatste kans op ritwinst is geweest in deze Tour.
“Eerst goed herstellen nu,
daarna kijk ik uit naar nieuwe
mogelijkheden. Ook etappe vijf
moet me liggen.” Van Gap naar
Privas, 183 kilometer door
Hautes-Alpes, Drôme en Ardèche. “Mijn benen voelen uitstekend aan. Ik probeer ze toch
minstens één keer in deze Tour
te verzilveren.” (JDK)

Alaphilippe houdt woord:
‘Enorm trots op mijn gele trui’
We zijn een jaar later en
Julian Alaphilippe heerst
nog altijd in de Tour. Weer
een ritzege, weer een gele
trui. Zijn teammanager
Patrick Lefevere nam zijn
hoed af: ‘Wat een coureur.’
Hij wilde absoluut een rit winnen voor zijn vader die hij in
juni verloor. Daarom stak Alaphilippe (28) dat vingertje omhoog naar de hemel, daar kwamen de tranen vandaan na de
ﬁnish. In een interview met de
Franse televisie schoot hij een
tweede keer vol. “Ik draag deze
overwinning op aan mijn papa.
Dit had ik beloofd”, zei hij.
Iedereen wist waar het zou
gebeuren. Dat laatste knikje op
9 kilometer van de streep was
de ideale springplank, zoals de
Poggio dat was in Milaan-Sanremo. Toen was er Wout van
Aert, maar die offerde gisteren
zijn kansen op door te stoppen
bij de gevallen Tom Dumoulin.
Niet dat Alaphilippe gewonnen spel had zonder zijn Belgische kwelduivel. Marc Hirschi,
oud-wereldkampioen bij de beloften, kleefde op zijn vel. “Hij
werkte mij op de zenuwen”, zei
Alaphilippe. Een felle Adam
Yates dichtte ook nog de kloof.
“Die werkte gelukkig wel meteen mee.”
De ﬁnale met drie was razend spannend. Dries Devenyns, die het voorbereidende
sloopwerk had gedaan voor zijn
kamergenoot, kon het zelfs op
de ﬁets niet houden van de zenuwen. “Ik ben gestopt met rijden en heb de laatste 500 meter gekeken op de smartphone

De Franse chouchou verslaat Marc Hirschi in een spurtje.
‘Ik draag deze overwinning op aan mijn papa.’ © AFP

van een toeschouwer”, zei hij.
“Ik heb geroepen alsof ik zelf
gewonnen had.”
Bij Deceuninck-QuickStep
zullen de klokken luiden. De
Tour is twee dagen oud en kan
nu al niet meer stuk. Lefevere
zal geen spijt hebben dat hij het
dure contract van zijn Fransman vorig jaar verlengde.
Alaphilippe zat nochtans ge-

‘Ik ben hard
blijven werken en
deze week voelde
ik me echt beter
worden’
JULIAN ALAPHILIPPE
DECEUNINCK-QUICKSTEP

wrongen met hoe het seizoen
tot nu toe was gelopen. “Ik had
nog niet gewonnen. Ik ben
hard blijven werken en deze
week voelde ik me echt beter
worden.”
Ook vorig jaar won Alaphilippe vroeg in de Tour en pakte
hij geel. Het begin van veertien
geweldige dagen. Nu weer? “Ik
ben enorm trots op deze gele
trui”, zei Alaphilippe. “Het is
een trui die respect verdient.
Maar we moeten ook lucide blijven: het klassement is geen
doel. Ik ga de Tour niet winnen.
Elke dag in het geel is bonus. Ik
jaag op nog een ritzege.”
Die van gisteren was al de
vijfde in zijn carrière. Het zou
verbazen als de teller daar over
drie weken nog steeds staat. (BA)

Davide Bramati, ploegleider van Deceuninck-QuickStep, ontfermt zich over de gevallen
Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije, op 15 augustus. © AFP

ninck-QuickStep kenden ze dat ﬁlmpje ook.
eel is veranderd aan planeet Koers,
maar het complotdenken is gebleven.
Het werd schouderophalend afgedaan als nonNadat de eerste rit in de Tour zatersens, maar het was erop wachten tot het een
dag was uitgedraaid op Holiday on
eigen leven ging leiden en door serieuze acIce, verschenen her en der foto’s van
counts werd becommentarieerd.
een wagen uit de commerciële karaToen dat gebeurde, was ook de communicavaan die zeepbellen blies. Die zeeptie van de ploeg op zijn zachtst gezegd een
bellen waren op de weg beland en je
beetje ongelukkig: eerst was het een compukunt al raden wat er toen gebeurde,
tertje, later een ﬁnalebidonnetje. Beide dingen
suggereerde de foto. Het was dus de
zaten in de weg om Evenpoel op een brancard
te leggen. Waarop de UCI eerst zei: zo’n comschuld van de organisatie dat na de eerste onschuldige rit al meteen drie renners gehavend
puterdingetje dat gegevens doorgeeft, dat mag
niet. En na de tweede verklaring: we hebben
naar huis konden.
Wie dat soort grappig bedoelde foto’s op sode Cycling Anti-Doping Foundation opdracht
gegeven een onderzoek in te stellen. Daar zag
ciale media plaatst – in hetzelfde rijtje hoort de
foto van een Russische weg vol putten na een
Patrick Lefevere dan weer een complot tegen
hem in, omdat hij iets had geroepen over de
wedstrijd over Waalse wegen – moet dringend
beseffen dat de sociale media
veiligheid. Hij zette dat op
Twitter. Waarna een diep onstikt van de domkoppen en/of
complotdenkers. Voor de juistgelukkige Evenepoel zaterdag
heid: die zeepsopwagen mag
in de armen van zijn vader lag
Een beetje
dan deel hebben uitgemaakt
te huilen. En dat op Twitter
van de commerciële karavaan,
zette.
ongelukkig die
Dat er in 2020 nog zoveel
over de Col de Rimiez is die
communicatie:
spel wordt gemaakt van het ﬁniet gereden.
Zeepsop is trouwens niet
nalebidonnetje! Ooit het vooreerst was
recht van alchemisten zoals Jef
nodig om wegen waar het een
het een
tijdje niet heeft op geregend
D’hont, die daar van alles in
kapten wat een renner aan het
glad te maken. Niet al te harde
computertje,
regen volstaat en dat is precies
eind van zijn Latijn graag
later een
lustte. Sommige ﬁnalebidonnewat gebeurde. Is dat de schuld
bidonnetje dat
van ASO? Misschien hadden
tjes waren monocépages en bevatten alleen champagne of
die nog meer moeten waarin de weg zat
schuwen voor regen. Miscola, maar dat waren de uitom Evenpoel
zonderingen. De voornaamste
schien hadden de teams ook
preventief 28 millimeterbanop een brancard bedoeling van het ﬁnalebidonnetje was toen en nu snelle suiden met proﬁel en 5 bar erin
te leggen
kunnen monteren, dat had ook
kers, directe energie.
Mettertijd is de samenstelkunnen helpen.
ling veranderd. Vandaag
Veel, zo niet alles wat misgaat in het wielrennen is de
bevatten de meeste ﬁnalebidonnetjes – beter spreekt
schuld van de UCI, maar dat
nu even niet. Waar de UCI wel compleet de
men van ﬂacons – twee energiegels aangelengd
mist inging, was met haar communicatie rond
met wat water omdat het makkelijker naar binnen gaat. Wie ik op gedachten breng: niet verde affaire-Evenepoel. U bent niet mee? Remco
Evenepoel is die jonge renner die laatst in een
geten water te drinken met de gels, kwestie
van de opname door de darmen te bevorderavijn reed en daar redelijk geblutst is uitgeren.
haald. Dat was niet alles. Die val kreeg een
staart(je).
Meestal zit daar wat extra cafeïne bij en natriumbicarbonaat heb ik ook nog geweten. Bij
Op de sociale media is een ﬁlmpje opgedoken van zijn ploegleider Davide Bramati die in
teams die met ketonen werken, zullen in de
die berm is afgedaald en uit de middelste zak
laatste ﬂacon misschien ketonen zitten. Bij Deceuninck-QuickStep is met ketonen gewerkt,
van Remco’s shirt iets haalt en dat in zijn eigen
zak stopt. Het ﬁlmpje heb ik begin deze week
waar overigens niks mis of verdachts mee is.
Maar of ze dat nu nog doen, en of Evenepoel
al zien opduiken op de Twitter-account van
die gebruikt, is mij niet bekend.
een psychopaat, vergezeld van commentaar:
wat halen ze hier uit de zakken dat wij niet
En wat met de geheime wondermiddelen?
mogen weten? Dat ik de psychopaat volg, heeft Simpel: die bestaan niet. Middelen die helpen
te maken met zijn en mijn verleden dat elkaar
in de ﬁnale zijn verboden en worden bij de doheeft gekruist.
pingcontrole gedetecteerd. Of het wondermiddel zou dat grammetje (of twee) paracetamol
Ik vond dat ﬁlmpje onzin, toen en nog
steeds, al helemaal de samenzweringstheorie
moeten zijn. Persoonlijk heb ik met één grammetje goede ervaringen. Voor de duidelijkheid:
errond en daarbovenop de reactie van de UCI,
paracetamol is niet verboden.
niet waard om over te schrijven. Bij Deceu-
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